DATA

Live

Όλες οι εργασίες

myDATA

μέσα από μία
οθόνη του Soft1!

www.softone.gr

Ανταποκριθείτε πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις που
δημιουργεί για την επιχείρησή σας, η υποχρεωτική
διαβίβαση δεδομένων στην online πλατφόρμα myDATA
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Διαχειριστείτε εύκολα, γρήγορα, χωρίς λάθη ή
παραλείψεις, όλες τις εργασίες που απαιτεί η
εναρμόνισή σας με τη νέα νομοθεσία και αποφύγετε
πρόστιμα και κυρώσεις, αξιοποιώντας σήμερα την
εξειδικευμένη λειτουργία Soft1 myDATA LIVE.
Με απλή κατανοητή διάταξη εργασιών και ευδιάκριτες
ενδείξεις, η νέα λειτουργία του Soft1 συγκεντρώνει όλες
τις συναλλαγές/παραστατικά (ανά τύπο) της επιχείρησής
σας που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των myDATA,
εμφανίζοντας παράλληλα τη ροή των εργασιών που θα
πρέπει να εκτελεστούν για την επιτυχή αποστολή και
απεικόνισή τους στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της
επιχείρησής σας.

Εκπλήρωση υποχρεώσεων
εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα,
και σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΑΑΔΕ
Σε real-time επικοινωνία με την πλατφόρμα
myDATA, η λειτουργία Soft1 myDATA LIVE
απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης
των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, διασφαλίζοντας
πάντοτε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με
τα πρότυπα και τις διατάξεις της ΑΑΔΕ.

Συγκέντρωση
Εγγραφών

Μαζική Διαβίβαση
Συνόψεων & Χαρακτηρισμών

Άμεση άντληση και απεικόνιση όλων των
συναλλαγών/παραστατικών που αφορούν τα

Διαβίβαση συνόψεων και χαρακτηρισμών

myDATA για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα

παραστατικών, καθώς και λογιστικών
εγγραφών τακτοποίησης στην πλατφόρμα
myDATA, είτε για το σύνολο των

επιθυμείτε, με δυνατότητα φιλτραρίσματος
των αποτελεσμάτων, αλλά και απευθείας
μετάβασης στις πληροφορίες κάθε
παραστατικού με ένα απλό κλικ.

συναλλαγών/παραστατικών της επιχείρησής
σας, είτε για τις/τα επιμέρους μόνο, που εσείς

Έλεγχος
Ορθότητας

Λήψη Συνόψεων
& Αντιστοίχιση Συναλλαγών

Ενσωμάτωση ειδικών εργασιών και ενδείξεων
για την έγκαιρη επισήμανση ασυνεπειών ή

Άμεση άντληση παραστατικών που αφορούν

αποτυχιών κατά τη διαδικασία διαβίβασης
δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, αλλά

στην ΑΑΔΕ από τρίτους εκδότες, και αυτόματη
αντιστοίχιση τους με τις συναλλαγές του
συστήματος (και αντιστρόφως),
6 με σκοπό το
χαρακτηρισμό τους ή τον εντοπισμό

και εκκρεμοτήτων όπως ο χαρακτηρισμός
μίας συναλλαγής ή η αποστολή των
συνόψεων ακυρωμένων παραστατικών κλπ.

θα επιλέξετε.

την επιχείρησή σας και έχουν διαβιβαστεί

συναλλαγών που δεν διαβιβάστηκαν
εμπρόθεσμα από τον υπόχρεο εκδότη.

www.softone.gr

